חוק התקעלב ל ש נ ה הכספים  9 9 4ו  ,התשנ״ד994-ד׳
בחוק זה -

ן,

•סעיף תקציב״  -סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו בפול מקוטע;
ץעןןס פעולה״  -סכום או מספר משרות הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה:
•8בנית״  -סכום או מספר משרות הנקוב בשורה בלי סימון:
״»ת הכספים 994ז׳׳  -החקופה המתחילה ביום י״ח בטבת התשנ״ד)ו בינואר  (1994והמסתיימת
ביום ב״ח בטבת התשנ״ה ) 31בדצמבר ;(1994
^ * נ ח אחר  -במשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו' )להלן  -חוק יסודות
 '4לתקציב(
ל'

הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים  126,989,179 1994אלפי שקלים חדשים :חלוקת

ה לחלקים ,וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעילה ולתבניות ,תהיה כמפורט בטור

תקציב ההוצאה
וחלוקתו

:מל התוספת הראשונה הנקרא ״הוצאה״.

על הסכום שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף  ,2רשאית היא להוציא בשנת
־ ,19.94כהוצאה מותנית בהכנסה 6,357,365 ,אלפי שקלים חדשים :חלוקת סכום זה

תקציב ההוצאה
המותנית בהכנסה

,וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתבניות ,תהיה כמפורט בטור השני של
״:הראשונה הנקרא ״הוצאה מותנית כהכנסה״.
לה רשאית למלא בשנת הכספים  66,114 1994משרות :חלוקת מספר זה לחלקים,

נו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורט בטור הרביעי של

שיא כוח
האדם

*שונה הנקרא ״שיא בוח האדם״.

.בנוסף לסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים  2ו־ .3רשאית היא להוציא
 1994את הסכומים הנקובים בטור הראשון של החלק השני בתוספת השניה

תקציב מפעלי•

 .מפעלים עסקיים( :חלוקת סכומים אלה לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות,
באיתל חלק•
זף למספר המשרות שהממשלה רשא^ת^מלא לפי סעיף  ,4רשאית היא למלא

 753.5 1994משרות במפעלים העסקיים :חלוקו! מספר זה לסעיפי תקציב ,לתחומי

תהיה כמפורט בטור השלישי שלי; ה#לק השני של תקציב המפעלים

ת ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים  1994היא
י י ז של התוספת השניה.
ש

ודפים המיוחדים לענין סעיף 4ו לחוק יסודות התקציב ,מפורטת בתוספת

ס - 1994
ת התקציב בסעיף תקציב  17לתחומי פעולה ולתכניות תקבע ועדה
ועדת הכספים וועדת החיץ והבטתון של הכנסת לפי הצעת הממשלה:

בטבת התשנ׳׳ד )וב בדצמבר (1993

עורפים מיוחדי•

הוראות לענין
סעיפים מםויימים

) (2לפי בקשת שר האוצר לגבי שימוש ברזרבה הכללית לפי סעיף  12לחוק
התקציב ,למטרה שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה .תבוא ,במקום
ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מקרב חבריה,
הלוואה מבנק

.8

סכום ההלוואה מבנק ישראל לא יעלה בשנת הכספים  1994על  1,500,000אלפי

עדכון סכומים
בחוק יסודות
התקציב

.9

בחוק יסודות התקציב -

תחילה

.10

תחילתו של חוק זה ביום י״ח בטבת התשנ״ד ) 1בינואר .(1994

פרסום

.11

חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושה תודשים מיום קבלתו.

ישראל

חדשים להחזר חובות הממ־שלה לבנק ישראל לפי סעיף )43ב( לחוק יסודות התקציב.

)ו(

בסעיפים וו וי2ו ,במקום •׳,110,000ו שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום

שקלים חרשים״ ,ובמקום ״ 2,050,000שקלים תרשים״ יבוא בכל מקום ״150,000
חדישים״;
) (2בסעיף  ,X3(1)19במקום ״ 52מליון שקלים חדשים״ יבוא " 57מליון
חדשים״:
)(3

בסעיף )27א( ,במקום ״ 53,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 58,000שקלים חד?!

)(4

בסעיף )27ב( ,במקום ״ 275,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 302,000שקלים ח־

)(5

בסעיף  ,32בהגדרת ״דרך מימון״ ,במקום ״ 1,220,000שקלים חדשים״ יבוא:

שקלים חדשים״:
)(6

בסעיף )43א( ,במקום ״ 53,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 58,000שקלים ח

)(7

בסעיף )43ב( ,במקום ״ 550,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 600,000שקלים

